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ÖZ	

Modernleşme	ve	küreselleşmeyle	birlikte	kentleşme	eğilimleri	artmış,	yaşam	biçimlerinde	ve	
mekânsal	 tezahürde	 dönüşümler	 yaşanmıştır.	 Çeşitli	 istatistiki	 veriler	 dünya	 nüfusunun	
yarısından	 fazlasının	 kentlerde	 yaşadığını	 göstermektedir.	 Hızla	 yayılım	 gösteren	 kentsel	
yaşam	pratikleri	beraberinde	pek	çok	kentsel	sorunu	getirmiştir.	Kentleşme	olgusu	ve	kentsel	
sorunların	konu	edildiği	bu	çalışma	kapsamında	Gürcistan’ın	başkenti	olan	Tiflis’te	kentleşme	
eğilimlerine	odaklanılmıştır.	Sovyetler	Birliği’nden	ayrıldıktan	sonra	Gürcistan,	şiddetli	siyasi	
ve	sosyo-ekonomik	problemlerle	karşı	karşıya	kalmıştır.	1991	yılında	bağımsızlığına	kavuşan	
Gürcistan’da	serbest	piyasa	ekonomisi	modeline	geçilmiştir.	Belirli	bir	kent	politikasına	sahip	
olmayan	ülkede	kentleşmenin	ilk	görünümleri	Gürcistan’ın	başkenti	Tiflis’te	yaşanmıştır.	Bu	
perspektiften	 hareketle,	 çalışma	 kapsamında	 Tiflis’in	 iki	 farklı	Mtatsminda	 ve	Nadzaladevi	
semtlerinde,	 kentleşme	 ve	 kentsel	 sorunların	 incelenmesi	 araştırma	 konusu	 olarak	
belirlenmiş	 ve	 anket	 tekniğinden	 yararlanarak	 veriler	 toplanmış	 ve	 analiz	 edilmiştir.	 Elde	
edilen	bulgular	ışığında	Tiflis	kentinin	demografik	ve	ekonomik	özellikleri,	toplumsal	ilişkileri,	
göç	deneyimleri,	aidiyet	duygusu,	kentlilik	algısı	ve	kentsel	sorunları	sosyolojik	perspektiften	
hareketle	incelenmiştir.	
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A	B	S	T	R	A	C	T	

Along	with	modernization	 and	 globalization,	 urbanization	 trends	 are	 increasing	more	 and	
more,	and	urban	lifestyles	are	also	changing	rapidly.	Various	statistical	data	indicate	that	more	
than	half	of	the	world’s	population	lives	in	urban	areas.	Rapid	urbanization	has	become	the	
cause	of	numerous	problems	in	the	cities.	Within	the	scope	of	this	paper,	the	research	focuses	
on	the	phenomenon	of	urbanization	and	urban	issues	in	the	capital	of	Georgia	–	Tbilisi.	After	
leaving	the	Soviet	Union,	Georgia	faced	severe	political	and	socio-economic	problems.	From	
the	Soviet	socialist	economic	model-central	planning,	state	domination	of	property,	and	means	
of	production,	Georgia	switched	to	a	free	market	economy	model	after	the	1990s.	The	negative	
results	of	the	privatization	policy	started	this	process	were	experienced	in	the	city.	Without	a	
specific	urban	policy,	the	effects	of	urbanization	could	be	seen	visibly	in	Tbilisi.	Consequently,	
this	article	aims	to	determine	and	compare		urbanization	and	urban	problems	in	Tbilisi's	two	
different	districts	 (Mtatsminda	and	Nadzaladevi).	The	 study	 is	based	on	a	 survey	 research		
method.	 The	 data	 obtained	 within	 the	 scope	 of	 the	 research	 are	 socio-demographic	
characteristics	 of	 the	 city	 of	 Tbilisi,	 socio-economic	 situation,	 migration	 experiences,	
perception	of	urbanity	and	sense	of	belonging,	 level	of	 satisfaction	with	 the	neighborhood,	
urban	life	experiences,	urban	problems,	etc.	sociological	view	has	been	examined.	
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1 Giriş	

Kentleşme,	mekânsal	 ve	 demografik	 süreçleri	 içeren	 bir	 süreç	 olarak	 ön	 plana	 çıkmakla	 birlikte	
sosyal,	psikolojik,	ekonomik	ve	kültürel	unsurları	içeren	çok	boyutlu	bir	ilişkiselliğe	sahiptir	(Turan	
ve	 Beşirli,	 2008:	 28-240).	 19.	 yüzyıldan	 itibaren	 sanayileşme	 süreciyle	 birlikte	 kentlerde	
yoğunlaşmalar	 ve	 yığılmalar	 ortaya	 çıkmıştır.	 Endüstrinin	 gelişmesi	 ve	 üretim	 biçimlerinin	
değişmesinin	 hemen	 ardından,	 yeni	 iş	 gücüne	 duyulan	 ihtiyaç	 kentsel	 alanlara	 doğru	 yeni	 göç	
dalgalarını	 başlatmıştır.	 Böylelikle	 kentleşme	 sürecinin	 sanayileşme	 süreciyle	 birlikte	 geliştiği	
söylenebilir.  

Kent	 nüfusunun	 hızlı	 artışı	 21.	 yüzyılın	 en	 önemli	 küresel	 sorunlarından	 biri	 olarak	 kabul	
edilmektedir.	Dünya	nüfusunun	yarısından	fazlasının	kentlerde	yaşadığı	bilinmektedir.	2030	yılına	
kadar,	kent	nüfusunun	büyük	kısmı	gelişmekte	olan	ülkelerde	ve	2050	yılına	kadar	dünya	nüfusunun	
üçte	 ikisinin	 kentlerde	 yaşayacağı	 tahmininde	 bulunulmuştur	 (United	 Nations	 Department	 of	
Economic	and	Social	Affairs,	2022).	Hızlı	ve	plansız	kentleşme	sonucunda	yaşanan	dönüşümler	hem	
pozitif	hem	de	negatif	sonuçlarıyla	birlikte	bireylerin	yaşam	şartlarının	ve	standartlarının	değişimine	
yol	açmıştır.	Bir	taraftan	kentleşmenin	beraberinde	getirdiği	imkanlar	(özellikle	eğitim,	sağlık,	bilim	
ve	teknoloji)	giderek	çoğalırken	diğer	taraftan	plansız	kentleşme,	yoğun	inşaatlar,	nüfus	artışı,	konut	
ihtiyacı,	trafik,	çevre	kirliliği	ve	güvenlik	gibi	farklı	sorunlar	kentsel	eşitsizliklere	yol	açmıştır.  

Kentlerde	meydana	gelen	dönüşümler	ve	değişimler	hem	dünyanın	hem	de	Gürcistan’ın	gündeminde	
çokça	 tartışılan	 konular	 arasında	 yer	 almaktadır.	 2021	 yılında	 Gürcistan’ın	 toplam	 nüfusu	
3.728.600’dür	 ve	 1.078.846	 kişinin	 Tiflis’te	 yaşadıkları	 bilinmektedir.	 Tiflis’in	 nüfus	 yoğunluğu	
2385,2’dir.	2021	yılında	dünya	çapındaki	kentleşme	oranı	%56	iken	Tiflis’te	%59,9	ile	kentleşmenin	
daha	yoğun	olduğu	görülmektedir	 (National	 Statistics	Office	of	Georgia,	2021).	Tiflis	 toplumunda	
değerler,	 tutumlar	ve	yaşam	standartlarıyla	kentlileşme	pratikleri	 farklılık	göstermektedir.	Ayrıca	
Tiflis,	ülke	ekonomisinin	gelişiminde	önemli	bir	konumda	bulunmaktadır.	Gürcistan	bağımsızlığını	
kazandıktan	 sonra,	meydana	gelen	 silahlı	 çatışmalar	 ve	 siyasi	 istikrarsızlık	nedeniyle,	Tiflis’e	 çok	
sayıda	zorunlu	göç	gerçeklemiştir.	Sovyet	dönemi	yönetim	rejiminde	kolektif	bilinçle	yaşamış	olan	
Tiflis	 halkında	 1990’lardan	 itibaren	 bireyselleşme	 eğilimleri	 ön	 plana	 çıkmaya	 başlamıştır.	 Kent,	
toplanma	 ve	 ayrışma	 mekânları	 olarak	 semtler	 ve	 mahalleler	 temelinde	 ayrışmış	 ve	 mekânsal	
tezahürde	 keskin	 farklılıklar	 yaratmıştır.	 Keskin	 toplumsal	 tabakalaşmanın	 yanı	 sıra	 hızlı	
kentleşmenin	 beraberinde	 getirdiği	 kentsel	 sorunlar	 oldukça	 görünür	 hale	 gelmiştir.	 Bu	 çalışma	
kapsamında	Tiflis	kentinde	kentleşme	süreci	ve	kentsel	sorunlar	sosyolojik	bağlamda	incelenmiştir.	

2 Kent,	Kentleşme	ve	Kentsel	Yaşam	

Doğu	 ve	 batı	 dillerinde	 kentli	 olmak	medeni	 olmak	 ile	 eş	 anlamlı	 olduğu	 görülmüştür	 (Etimoloji	
Türkçe,	2021).	Türk	Dil	Kurumu,	kenti	tarım	dışı	etkinliklerin	gerçekleştirildiği,	nüfus	çoğunluğunun	
hizmet,	 sanayi	 veya	 ticaret	 sektöründe	 çalıştığı	 yerleşim	 alanı	 olarak	 tanımlamaktadır	 (Türk	Dili	
Kurumu,	2022).	Tarih	boyunca	köklü	değişikliklere	uğramış	olan	kent,	günümüzde	kültürel,	iktisadi,	
coğrafi	ve	mimari	özelliklere	göre	 farklılık	göstermektedir.	Kent	kavramının	sınırlandırılmasında,	
kent	sosyolojisi	kapsamında	yapılan	köy-kent	ayrımı	(Gemeinschaft	ve	Gesellschaft	tanımı)	pek	çok	
teorinin	 temeli	 olarak	 kabul	 edilmektedir	 (Tönnies’ten	 akt.	 Bal,	 1999:	 20).	 Alman	 İdeolojisi	 adlı	
eserinde	Marks	ve	Engels,	kent-köy	ayrımını	maddi	ve	zihinsel	iş	bölümlerine	ayırmış	ve	kentlerde	
modern	üretim	biçimleri	kullanılırken	köyde	ilkel	tarımsal	aletlerin	kullanıldığı	fikrini	savunmuştur.	
Bundan	yola	 çıkarak	Marks,	 kentleri	 kapitalist	 üretim	 ilişkileri	 ile	 karakterize	 etmiştir	 (Marks	 ve	
Engels,	2013:	50-60).	Marks	ve	Engels	gibi	Simmel	de	Metropol	ve	Zihinsel	Hayat	(1991:	81-90)	isimli	
makalesinde	kentlerin	oluşumunu	ekonomik	ilişkiler	üzerinden	açıklamıştır.	Ayrıca	kentte	var	olan	
toplum	 ilişkilerinde	 bireyselliğin	 ve	 yüzeyselliğin	 artmasının	 parasal	 ilişkilere	 bağlı	 olduğunu	
söylemiştir.	O,	geleneksel	 toplumdan	endüstriyel	 topluma	geçiş	sürecinde	 insanlar	arasında	artan	
mesafeyi	 ele	 alarak	 kentlerin	 insan	 bilinci	 üzerindeki	 etkilerini	 incelemiştir.	 Alexsander	 Rondell	
(1990:	6),	nüfusun	sosyal	ve	mekânsal	bir	örgütlemesi	olarak	tanımladığı	kenti,	endüstriyel,	ticari,	
kültürel,	 idari	 ve	 bilimsel	 çeşitli	 işlevleri	 üzerinden	 açıklamaktadır.	 Ancak	 bu	 görüşe	 dayanarak,	
küçük	 kentler	 ile	 büyük	 köyler	 arasındaki	 farklılığın	 saptanması	 zor	 olabilir.	 Özetle,	 kent	 kendi	
kurallarını	üretebilen	ve	yoğun	ilişkileri	kapsayan	bir	mekândır.	Bu	mekânda	yaşanan	dönüşümlerin	
toplum	 üzerinde	 büyük	 bir	 etkisi	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Dolayısıyla	 sosyolojik	 temelde	 kentler	
analiz	birimi	olarak	hiçbir	zaman	önemini	kaybetmemiştir.	
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Modern	 anlamda	 kentleşme	 eyleminin	 özellikle	 Sanayi	 Devrimi’nden	 sonra	 ortaya	 çıktığı	
bilinmektedir.	 Bundan	 dolayı,	 kentleşmenin	modernleşme	 ve	 sanayileşme	 olgularıyla	 birlikte	 ele	
alınması	gerekmektedir. Bu	aşamada,	kentleşme	süreçleri	kırsal	alandan	kente	yönelen	büyük	göç	
dalgaları,	nüfusun	hızla	artması	ve	 toplumsal	yapının	köklü	bir	 şekilde	dönüşmesi	 ile	karakterize	
edilmiştir	 (Keleş,	 2002:	21).	Ancak,	Batı’da	 Sanayi	Devrimiyle	başlayan	kentleşmenin,	 gelişmekte	
olan	 ve	 gelişmiş	ülkelerde	 farklı	 bir	 şekilde	 yaşandığını	 söylemek	mümkündür.	 Sosyal	 bilimlerde	
kentleşme,	 kente	 özgü	 yaşam	 tarzının	 yaygınlaşması	 ve	 toplumda	 mekânsal,	 kültürel,	 sosyal,	
psikolojik	ve	ekonomik	değişimlerin	bir	sonucu	olarak	görülmüştür.	Bunun	yanı	sıra	kentleşmenin	
çeşitli	 eşitsizliklere	yol	açtığı	da	 ima	edilmektedir	 (Keleş,	2000:	29).	Kentleşme	sürecinde,	kentin	
nüfus	ve	mekânsal	yapısının	değişmesiyle	birlikte,	kentin	çeşitli	bölgelerinde	 farklı	alt	kültürlerin	
ortaya	 çıkmıştır.	 Kentin	 bu	 hızlı	 büyüme	 süreci	 Robert	 Park’ın	 kent	 sosyolojisi	 çalışmalarının	
temelini	oluşturmaktadır	(Park’tan	akt.	Sulukhia,	2001:	40).	Park’ın	kent	çalışmaları	iki	soru	üzerine	
odaklanmaktadır.	 Birincisi,	 kentin	 farklı	 mekânlarında	 bulunan	 yerleşim	 yerleri	 arasındaki	 fark;	
ikincisi	ise	mekânsal	yapılar	ile	sosyal	yapılar	arasındaki	ilişkisinin	korunma	yolları	(Park,	2016:	37-
85).	Park,	kentsel	mekânın	tabakalaşmasını	ve	semtleri/mahalleleri	işlevlere	göre	ayırt	edilmesini	
incelemiştir.	 Ona	 göre,	 kentin	 merkezinde	 özel	 mülkiyete	 sahip	 olanlar	 ve	 zenginler	 otururken	
merkez	 dışında,	 çalışan	 işçilerin	 yerleşim	 yerleri	 bulunmaktadır.	 Kentin	 merkezinden	 çok	 uzak	
mesafede	 ise	 yüksek	 gelirli	 olan,	 kendilerini	 kentin	 dışına	 atan	 yüksek	 sosyete	 yerleşimlerinin	
yoğunlaştığı	görülmektedir	(Bal,	1999:	115).	

Lefebvre	Marksist	düşüncelere	dayanarak,	toplumun	bir	ürünü	olan	kentsel	mekânın,	temel	olarak	
sosyal	 gerçeklikle	 ilişkili	 olduğunu	 ileri	 sürmüştür.	 Bu	 bağlamda	 mekân,	 her	 zaman	 toplum	
tarafından	yaratılmaktadır.	Dolayısıyla	mekân	ve	zaman	kavramı,	yalnızca	belirli	bir	sosyal	bağlamda	
anlaşabilirdir	 (Lefebvre’den	 akt.	 Kaçkaçişvili,	 2014:	 22).	 Harvey’e	 (1978:	 24-56)	 göre,	 1970’li	
yıllardan	itibaren,	kapitalizmin	krizinden	sonra	ortaya	çıkan	neoliberal	politikalarla	beraber,	hızlıca	
büyüyen	 kentlerde,	 sosyal	 adaletsizlik	 ve	 çevre	 gibi	 yeni	 sorunlar	 oluşmuştur.	 Bu	 süreçlerden	
kaynaklanan,	kentsel	politikanın	artık	kapitalizm	çerçevesinde	yürütülmesi	söz	konusudur.	Harvey,	
kapitalizmin	niteliği	olan	sürekli	yeni	yatırım	alanı	aranmasını,	kentsel	mekânın	gelişiminin	temeli	
olarak	görmüştür.	Dolayısıyla	kent	merkezlerinde	yer	alan	gökdelenleri,	AVM’leri	ve	 lüks	otelleri,	
kârlarını	azamiye	çıkarmak	için	yatırılan	yatırımların	sonucu	olarak	örnek	vermiştir.	Ona	göre,	kâr	
amacıyla	yapılan	çeşitli	yatırımlar,	toplumsal	ayrışmanın	temelini	oluşturabilir	(Socium.Ge,	2022).	
Harvey	gibi	Castells	(1972:	167-173)	de,	kent	mekânının,	kapitalist	bir	sistemin	ekonomik	sürecinin	
sonucunda	şekillendiği	fikrini	savunmuştur.	Modern	kent	hayatını	the	space	of	flows	(akışların	uzamı)	
kavramıyla	karakterize	eden	Castells,	yeni	küresel	ekonominin,	elektronik	tele-komünikasyon	ağına	
bağlı	olduğu	fikrini	savunmaktadır.	Bunun	yanı	sıra	modern	toplumu	-	ağ	toplumu	ve	modern	kenti	-	
bilgi	 kenti	 kavramıyla	 karakterize	 etmiştir.	 Bu	 ağların,	 insanlar	 ile	 kurumlar/devletler	 arasında	
bağlantı	sağlama	işlevi	de	bulunmaktadır.	Bu	süreçlerin	sonucunda,	kentleşme,	çok	kültürlülük,	aile	
yapısında	yaşanan	değişimler,	artan	suç	ve	şiddet	olayları	bilgi	çağına	geçildiğinin	bir	göstergesi	olup	
ağ	toplumu	olarak	tanımlamıştır	(Castells,	2001:	68).	

Kentlileşme	ile	kentleşme	kavramları	arasında	çok	fazla	benzerlik	olmasına	rağmen,	bu	kavramlar	
farklı	anlamlara	karşılık	gelmektedir.	Louis	Wirth	(2002)	kentlileşme	kavramını	Bir	Yaşam	Biçimi	
Olarak	Kentlileşme	isimli	makalesinde	ilk	defa	kullanmıştır.	Ona	göre	kentlileşme,	kırdan	kente	gelen	
göçmenlerin	geleneksel	 sosyo-kültürel	ve	ekonomik	yaşam	biçiminden	vazgeçmesi	ve	kente	özgü	
hayat	 tarzını	 ve	 özellikleri	 kabullenmesidir.	 Kentlileşme,	 kentleşmenin	 bir	 sonucu	 olarak	 da	
değerlendirilebilir.	Diğer	sosyologlar	gibi	köy-kent	ayrımı	yapan	Wirth,	kırsal	ve	kentsel	toplumları	
iki	 ideal	 topluluk	olarak	 tanımlayıp	kent	 sakinleri	 arasında	 statü	 farklılıklarının,	 ayrışmaların,	 bu	
ayrımlar	 içinde	 toplumsal	 rollerin	 ve	 ötekileşme	 süreçlerinin	 derin	 bir	 şekilde	 gözlemlenmesi	
gerektiğini	söylemiştir.	Bunun	yanı	sıra	kent	kavramını	toplumsal	gelişme	sürecinin	ürünü	olarak	
algılayıp	onun	yaşam	biçimi	üzerindeki	etkilerinden	bahsetmektedir	(Wirth,	2002:	77-106).	Kente	
göç	eden	insanın	değişimi	ekonomik	mekânda	başlamaktadır.	Burada	ekonomik	mekân,	kente	yeni	
taşınan	 bireyin	 kent	 ekonomisine	 dahil	 olma	 sürecini	 ifade	 etmektedir	 (Kartal,	 1992:	 50-51).	
Bütünleşme	kentlileşme	sürecinin	son	aşamasını	oluşturmaktadır.	Genelde	kente	göç	edenlerin	
ikinci	 nesilden	 sonraki	 kuşaklarda	 kentlileşme	 eğiliminin	 daha	 yüksek	 olduğu	 söylenebilir	
(Rüstem,	2004:	27).	
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3 Tiflis Kent Tarihi ve Kentleşme Süreci 

Gürcistan’ın	başkenti	olan	Tiflis,	Kuzey	Kafkasya’nın	merkezinde,	Gürcistan’ın	doğusunda,	Kura	nehri	
vadisinde	bulunmaktadır.	Tarih	boyunca,	Tiflis	sadece	Gürcistan’ın	değil	aynı	zamanda	Kafkasya’nın	
kültür	 ve	 ticaret	 merkezi	 olarak	 tanımlanmaktadır.	 30	 Aralık	 1922	 tarihinde	 Sovyetler	 Birliği	
kurulduktan	sonra	Tiflis,	Gürcistan	Sovyet	Sosyalist	Cumhuriyetler	Birliği’nin	başkenti	ilan	edildi.	Bu	
dönemden	itibaren,	Tiflis	kendine	özgü	kent	planlaması	ve	kentleşme	politikasına	sahip	olmuştur.	
Ancak	 Sovyetler	 Birliği’nin	 dağılmasıyla	 ve	 Gürcistan’ın	 bağımsız	 bir	 ülke	 olmasıyla	 birlikte	
ekonomik	sorunlar	ve	etnik	çatışmalar	belirgin	hale	gelmiştir.	1992-1993’lü	yıllarda,	Gürcistan’ın	
Abhazya	bölgesinde	etnik	sebeplerden	ötürü	meydana	gelen	savaştan	sonra	ülkenin	sosyo-ekonomik	
ve	demografik	yapısı	tamamen	değiştirilmiş	ve	bu	bölgeden	yerinden	edilen	binlerce	göçmene	Tiflis	
kenti	 ev	 sahipliği	 yapmıştır.	 Ekonomik	 açıdan	Gürcistan’da	 sosyalist	 ekonomi	modelinden	piyasa	
ekonomisine	geçilmiş	ve	özelleştirme	politikaları	başlamıştır.	Ekonomik	kriz	ve	etnik	çatışmaların	
ardından,	ülkede	 iktisadı	ve	sosyal	pek	çok	sorun	yaşanmaya	başlanmıştır.	Bu	süreç	Durkheim’in	
(1982:	 101-102)	 sosyal	 düzensizlik	 kavramıyla	 açıklanabilir.	 Tiflis’te	 olumlu	 değişimler	 Gül	
Devrimi’nden	(2003	yıl)	sonra	başlamıştır.		

4 Araştırmanın Metodolojisi 

Bu	 araştırmanın	 konusunu	 20.	 yüzyılın	 son	 çeyreğinde	 ülkede	 yaşanan	 iç	 çatışmalar	 ve	 politik	
istikrarsızlıklar	sonucunda	Tiflis’te	yaşanan	hızlı	kentleşmeyle	birlikte	toplumsal	yapıda	ortaya	çıkan	
kentsel	sorunlar	oluşturmaktadır.	Bu	araştırma	kapsamında,	Tiflis’teki	kentsel	problemlerin	ortaya	
çıkış	süreci,	mevcut	durumun	keşfi	ve	çözümcül	önerilerin	geliştirilmesi	hedeflenmiştir.	Bu	temelden	
hareketle	araştırmanın	problemleri	aşağıdaki	gibidir:	

• Tiflis	kentinin	sosyo-demografik	ve	ekonomik	yapısı	nedir?

• Tiflis’te	kentleşme	sürecinde	ortaya	çıkan	sorunlar	nelerdir?

• Göçmenlerin	kent	üzerindeki	etkisi	nedir?

• Mahalle	sakinlerinin	memnuniyet	düzeyi	nedir?

• Kentlilik	bilinci,	kentsel	aidiyet	ve	kentsel	bütünleşme	deneyimleri	ve	algıları	nelerdir?

Araştırmanın	 evrenini	 Tiflis	 kenti	 oluşturmaktadır.	 10	 semtten	 oluşan	 Tiflis’te	 Mtatsminda	 ve	
Nadzaladevi	semtleri	araştırma	sahası	olarak	seçilmiştir.	Tiflis’in	güneydoğu	kesiminde	yer	alan,	en	
az	nüfus	yoğunluğuna	sahip	olan	tarihi	bir	semt	olan	Mtatsminda	bir	turizm	ve	ticaret	merkezidir.	
Tiflis’in	kuzeybatısında	yer	alan	Nadzaladevi	semti	ise	19.		ve	20.	yüzyılın	önemli	bir	sanayi	bölgesi	
olarak	karakterize	edilebilir.	Bununla	birlikte,	bu	bölgede	açılmış	tren	istasyonunda	ve	farklı	sanayi	
merkezlerinde	 çalışan	 işçiler	 (çoğu	 iç	 göç	 yapanlar)	 tarafından	 kaçak	 yapılaşmalar-Barakaların	
(Baraka-Getto/Banliyö)	 inşası	 görülmektedir.	 Sovyetler	 Birliği’nin	 dağılmasıyla	 semtte	 sanayi	
çalışmaları	 durdurulmuştur.	 Dolayısıyla	 semtte	 farklı	 sorunlar	 ortaya	 çıkmaya	 başlamıştır.	
Mtatsminda’da	 nüfusun	 çoğu	 yerli	 halktan	 oluşurken,	 Nadzaladevi	 semtinde	 nüfusun	 çoğunu	
göçmenlerden	oluşmakatdır.		

Gürcistan’in	 Tiflis	 kentinin	Nadzaladevi	 ve	Mtatsminda	 semtleriyle	 sınırlandırılmış	 bu	 çalışmada,	
olasılığa	dayalı	basit	tesadüfi	örnekleme	tekniği	kullanılmış	olup	%5	hata	payı	ve	%95	güven	aralığı	
ile	örneklem	sayısı	belirlenmiştir	(Neuman,	2013:	219-	20;	Yazıcıoğlu,	2011:	69-89).	Gürcistan	Ulusal	
Nüfus	Sayımı’na	göre	Nadzaladevi	semtinin	nüfusu	154.067’dir,	Mtatsmşnda’nın	ise	49,052’dir.	Bu	
temelde,	 Nadzaladevi	 semtinden	 450	 kişi,	 Mtatsminda’dan	 ise	 250	 kişi	 araştırmanın	 örneklemi	
olarak	 hesaplanmıştır.	 Nicel	 araştırma	 tasarımının	 uygulandığı	 bu	 çalışmada	 veriler	 anket	
tekniğinden	faydalanarak	toplanmıştır.	Anket	formu	hazırlanırken	Kolukırık,	Aygül	ve	Gün	(2020),	
tarafından	gerçekleştirilmiş	olan	Mekânsal	Tercihi	Etkileyen	Sosyolojik	Dinamikler:	Lara	ve	Varsak	
Semtleri	 Üzerine	 Bir	 Araştırma	 isimli	 çalışmadan	 faydalanılmıştır.	 Bu	 çalışmanın	
gerçekleştirilmesine,	Akdeniz	Üniversitesi	Rektörlüğü	Etik	Kurulu	12.05.22	tarihinde	178	numaralı	
karar	sayısında	izin	verilmiştir.	Tasarlanan	anket,	Tiflis’in	Nadzaladevi	ve	Mtatsminda	semtlerinde	
ikamet	 eden	18	 yaş	 ve	 üstü	 kişilere	 yüz	 yüze	 uygulanmıştır.	 Bu	 araştırmada	 kentleşme,	 kentlilik	
algısı,	 aidiyet	 ve	 kentlileşme	 hakkında	 katılımcıların	 değerlerinin	 ve	 tutumlarının	 saptanabilmesi	
amacıyla	 likert	 soru	 tipinden	 (kesinlikle	 katılmıyorum,	 katılmıyorum,	 kararsızım,	 katılıyorum,	
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kesinlikle	 katılıyorum)	 faydalanılmıştır.	 Çalışmanın	 güvenilirliği	 hesaplanabilmesi	 için,	 eşdeğerlik	
güvenilirliğinden	 faydalanılarak	 SPSS	 programında	 yarıya	 bölme	 yöntemi	 kullanılmış	 ve	 veriler	
Mtatsminda	ve	Nadzaladevi	semtleri	olmak	üzere	yarıya	bölünmüştür.	Veriler	ölçüldüğünde	tutarlı	
sonuçlar	elde	edilmiştir.	Buna	ek	olarak,	Likert-ölçekli	soru	tiplerinin	güvenilirliği,	Cronbach	Alpha	
analiziyle	ölçülmüştür	(Sipahi,	b.	vd.,	2008:	89).	Cronbach	Alpha	değeri	0,	815	olarak	saptanmıştır.	
Bundan	dolayı	bu	anket	verilerinin	güvenilir	olduğu	söylenebilir.	Anket,	20	kişiye	uygulanan	pilot	
çalışma	ile	test	edilmiş,	anlaşılmayan	ve	işlemeyen	sorular	düzenlenmiştir.	Elde	edilen	veriler	IBM	
SPSS	 Statistics	 23	 paket	 programında,	 Frekans	 ve	 Ki-kare	 (Chi-Square)	 analizleri	 yapılarak	
değerlendirilmiştir.	Tüm	istatistiksel	 testlerde	anlam	düzeyi	0,05	olarak	seçilmiştir	 (Sipahi,	2008:	
48-76;	Sweet,	1999:	63-75).

5 	Bulgular 

5.1 Sosyo-Ekonomik Yapı 

Araştırmanın	sonuçlarına	göre,	Nadzaladevi	semtinde	katılımcıların	%60,4’ü	kadın	ve	%39,6’sı	erkek	
iken	Mtatsminda	semtinde	katılımcıların	%51,2’si	kadın	ve	%48,8’i	erkektir.	Katılımcıların	yaklaşık	
yarısının	medeni	durumu	(Mtatsminda	%56	-	Nadzaladevi	%44,9)	evli	olarak	saptanmıştır.	Bununla	
birlikte,	her	iki	semtte	(Mtatsminda	%2,8	-	Nadzaladevi	%4,7)	boşanma	oranları	düşüktür.	Bireylerin	
uyruklarına	göre,	yerleşim	yeri	açısından	anlamlı	bir	farklılık	saptanmıştır.	Buna	göre	Mtatsminda	
semtinde	 katılımcıların	 %88,4’ü,	 Nadzaladevi’de	 ise	 %91,3’ü	 Gürcü	 uyrukludur.	 Aynı	 zamanda	
Mtatsminda	semtinde	çeşitli	dini	ve	etnik	grupların	bulunması	bu	semtin	daha	heterojen	bir	yapıya	
sahip	 olmasının	 nedeni	 olarak	 değerlendirilebilir.	 Buna	 ilişkin	Wirth’in	 (2002:	 9-15)	 ifade	 ettiği	
üzere,	 heterojenlik	 sosyal	 tabakalaşmanın	 nedeni	 olup	 bunun	 sonucunda	 kentte	 özgürlüğü	 ve	
bireyciliği	 geliştirebilir.	 Mtatsminda’nın	 tarihi	 bir	 semt	 olması	 ve	 Nadzaladevi’nin	 son	 iki	 yüzyıl	
boyunca	yoğun	şekilde	iç	göçe	maruz	kalması	bunun	bir	sonucu	olarak	sayılabilir.	

Her	 iki	 semtte	 çeşitli	meslek	gruplarında	yoğunlaşmalar	görülmektedir.	Her	 iki	 semtte	de	en	çok	
gelişen	 sektörler	hizmet	 (Nadzaladevi	%16,7	 -	Mtatsminda	%20,8),	 ticaret	 (Nadzaladevi	%11,6	 -	
Mtatsminda	 %13,6)	 ve	 inşaattır	 (Nadzaladevi	 %10,9	 -	 Mtatsminda	 %9,2).	 Ayrıca	 örneklem	
gruplarında	 çalışanların	 %80’inden	 fazlası	 özel	 sektörde	 yer	 almaktadır.	 Araştırma	 sonuçları	
bağlamında,	 en	düşük	gelirli	 katılımcıların	 çoğunun	emekli	 olduğu	 saptanmıştır.	 En	yüksek	gelirli	
(5000+	 Gürcü	 Lari)	 katılımcıların	 oranının	 örneklemdeki	 temsili	 azdır	 (Nadzaladevi	 %2,7	 -	
Mtatsminda	 %4).	 Verilere	 göre,	 ortalama	 maaşı	 1000-	 2000	 Gürcü	 Lari’yi	 (Nadzaladevi	 %32	 -	
Mtatsminda	%38,4)	genelde	hizmet	sektöründe	çalışanlar	almaktadır.	Günümüzde	hizmet	sektörü	
oldukça	gelişmiştir.	Marks	ve	Engels’in	(2013:	42)	de	ifade	ettiği	üzere	kırsal	alanlardan	farklı	olarak	
kentte	düşün	emeği	taşınabilir	sermaye	olarak	ön	plana	çıkması	olarak	ifade	ettiği	süreçte	paralellik	
arz	etmektedir.	İnşaat	gibi	akışkan	çalışan	profiline	sahip	sektörlerde,	genelde	iç	göç	yaparak	kente	
gelenler	çalışma	eğilimi	göstermektedir.	Çünkü	diğer	sektörlere	göre,	daha	düşük	eğitimli	 işçilere	
(genelde	geçici	göçmenler)	daha	yüksek	maaşla	çalışma	fırsatları	verilmektedir.		

Konut	tiplerine	gelince,	Mtatsminda	semtinde	(%66,8)	ortak	avlulu	evler	yoğun	iken	Nadzaladevi’de	
katılımcıların	%55,6’sı	apartman	dairesinde,	%35,6’sı	 ise	müstakil	 evde	 oturduklarını	 belirtmiştir.	
Burada	 mutlaka	 altı	 çizilmesi	 gereken	 nokta	 ise	 bu	 semtlerin	 tarihsel	 ve	 mekânsal	 yapılarının	
farklılığına	ilişkindir.	Örneğin,	Eski	Tiflis	tarzlı	ortak	avlulu	evler	(Şekil	1)	yıllar	boyunca	Tiflis’liler	
için	sosyal	kontrol	işlevini	yerine	getirmiş	ve	çok	kültürlü	ortamın	oluşmasını	sağlamıştır	(Topçişvili,	
2017:	128).	Buna	ek	olarak,	Nadzaladevi	semtinde	(%3,8)	barakalar	da	bulunmaktadır.	Barakaların	
inşaatı	 19.	 yüzyılın	 sonlarında,	 semtte	 tren	 istasyonun	 açılmasıyla	 başlamıştır.	 Gürcistan’ın	 diğer	
bölgelerinden	gelen	göç	sonucunda,	göçmenler	barınma	sorununa	karşı	barakalar	inşa	etmişlerdir.	
Zamanla	 bu	 yerleşim	 yerleri	 kentin	 sınırlarının	 içine	 girip	 diğer	 semtlerle	 beraber	 gelişmeye	
başlamıştır.	 Günümüzde	 bu	 tür	 evleri	 Nadzaladevi	 semtinin	 Lotkini	 mahallesinde	 görmek	
mümkündür.	Ravenstein,	bu	olayı	yayılma	ve	emme	süreci	olarak	adlandırılan	kurallarla	açıklamıştır.	
Ona	göre,	yeni	ve	hızlı	şekilde	gelişmekte	olan	sanayinin	ihtiyaç	duyduğu	işgücü,	göçle	karşılanmakta	
ve	 böylece	 gelen	 göç,	 kentsel	 sanayi	 merkezlerince	 emilmektedir	 (Ravenstein’den	 akt.	 Adıgüzel,	
2016:	23).		

Örneklem	gruplarının	mülkiyet	durumlarına	bakıldığında	her	iki	semtte	de	benzer	oranların	olduğu	
saptanmıştır.	 Mtatsminda	 semtinde	 katılımcıların	 %17’si	 ve	 Nadzaladevi’de	 %20’si	 kiracı	 iken	
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Mtatsminda’da	katılımcıların	%47,6’sı	 ve	Nadzaladevi’de	%36,9’u	mülk	 sahibidir.	 Buna	 ek	olarak,	
örneklem	gruplarında	(Mtatsminda	%35,5	-	Nadzaladevi	%42,4)	aile	bireyleriyle	oturanların	oranı	
yüksektir.	

Şekil 1.	Tiflis’te	Ortak	Avlulu	Ev	(ambebi.ge,	2022)	

5.2  Göçler ve Göç Deneyimleri 

Tarih	boyunca,	göç	dalgaları	kentlerin	gelişim	ve	kentleşme	sürecinde	etkin	bir	faktör	olmuştur.	Bu	
temelden	hareketle,	katılımcıların	göç	deneyimlerinin	 incelemesi	son	derece	önemlidir.	Araştırma	
sonuçlarına	göre,	Mtatsminda	semtinde	katılımcıların	%42,4’ü	ve	Nadzaladevi’de	%57,3’ü	göçmendir	
(Tablo	 1).	 Nadzaladevi	 semti	 son	 iki	 yüzyıldır	 iç	 göç	 yapanlar	 için	 bir	 çekim	merkezidir.	 Bunun	
dışında	 genel	 olarak	 her	 iki	 semtte	 göç	 eden	 nüfusun	 yoğunluğu	 dikkat	 çekmektedir.	 Bu	 durum,	
1990’lı	 yıllarda	Sosyalist	 sistemin	çöküşü	 ile	başlayan	sosyal,	 siyasi	ve	ekonomik	dönüşümlerden	
sonra	 Gürcistan’ın	 diğer	 kentlerinin	 işlevlerini	 kaybetmesi	 ve	 kentlerde	 eşitsizlik	 düzeyinin	
artmasının	 bir	 sonucu	 olarak	 değerlendirilebilir.	 Nitekim	Tiflis’in	 ülkenin	 en	 önemli	 kenti	 olarak	
gelişmesi,	her	alanda	hâkimiyetinin	artmasını	beraberinde	getirmiştir.	Dolayısıyla	Gürcistan’ın	diğer	
kentlerine	 sunulması	 gereken	 imkanların	 Tiflis’e	 yönlendirilmesi	 diğer	 kentlerin	 gelişimini	
engellemiştir.	Bu	durum	iç	göç	yapanlar	için	çekici	bir	faktör	olmuş,	Tiflis’in	ülkenin	eğitim,	sağlık,	
ekonomi,	kültür	ve	yönetim	merkezi	haline	dönüşmesine	sebep	olmuştur	(Gogsadze,	2018:	133).		

Araştırma	 verilerinden	 hareketle	 göçmenler	 arasında	 kadınların	 yoğunlaştığı	 görülmektedir.	 Bu	
durum	 üç	 faktörle	 açıklanabilir.	 Birincisi	 Uluslararası	 Göç	 Örgütü’ne	 göre,	 genel	 olarak	 kadınlar	
evlenince	ikamet	yerlerini	değiştirmektedir.	Bu	süreç	göç	literatüründe	göçün	kadınlaşması	süreci	
olarak	 açıklanmıştır	 (IOM,	 2020:	 195-196).	 İkincisi,	 dünya	 nüfusunda	 kadınların	 oranının	 fazla	
olmasıdır.	Üçüncüsü	ise,	Ravenstein’in	yedinci	göç	kuralına	göre,	kısa	mesafelerde	genelde	kadınların	
erkeklerden	daha	yoğun	bir	şekilde	göç	etmesidir	(Ravenstein’den	akt.	Çağlayan,	2006:	70).		

Tablo 1.	Göç	Deneyimi	
Mtatsminda	

Semti	
Nadzaladevi	

Semti	
Bugüne Kadar Hep Tiflis’te 
mi Yaşıyordunuz?	 %	 %	

Evet,	doğulduğumdan	
beri	burada	yaşıyorum	 57,6	 42,7	

Hayır,	daha	önce	başka	
yerde	oturuyordum	

42,4	 57,3	

Tiflis’e	göçün	en	büyük	nedenleri	arasında	Nadzaladevi	%38,4,	Mtatsminda	%43,3	oranlarıyla	eğitim	
olduğu	 görülmüştür.	 Bunun	 yanında	 evlilik	 (Nadzaladevi	%16,7	 -	 Mtatsminda	%14,2),	 ekonomik	
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sorunlar	(Nadzaladevi	%15,1	-	Mtatsminda	%14,2)	ve	yaşam	kalitesinin	artması	(Nadzaladevi	%15,9	
- Mtatsminda	%14,2)	her	iki	semt	için	çekici	göç	faktörleri	arasında	yer	almaktadır.	Göç	nedenleri
arasında,	en	son	etkenin	(yaşam	kalitesinin	artması)	fazla	olması	durumu	neoklasik	iktisat	teorisi	ile
açıklanabilir.	Neoklasik	iktisat	teorisinde	göçmenlerin	göç	etme	nedenleri	arasında	sosyo-ekonomik
etmenlerden	bahsedilmektedir	(Gogsadze,	2005:	80).	Buna	ek	olarak	Sorokin	(1959:	133)	bir	üçüncü
etken	ekleyerek	bunu	sosyal	hareketlilik	(sosyal	mobilite)	kavramıyla	karakterize	edip	bireylerin	bir
sosyal	 sınıftan	 daha	 üst	 seviyedeki	 sosyal	 sınıfa	 geçmesi	 olarak	 ifade	 etmiştir.	 Dolayısıyla	 emek
göçünün	 temelinde,	 eşit	 olmayan	ekonomik	gelişme	düzeyi	 yer	 almaktadır	 (Gogsadze,	 2005:	80).
Araştırmanın	 sonuçlarından	 yola	 çıkarak,	Mtatsminda	 semtinde	%78,3	 ve	 Nadzaladevi	 semtinde
%82,6	 oranıyla	 göç	 ettikten	 sonra	 katılımcıların	 büyük	 kısmının	 farklı	 sorunlarla	 karşılaştıkları
görülmüştür.	 Yaşanan	 sorunlar	 arasında	 iş	 bulma	 (Mtatsminda	%26,5	 -	Nadzaladevi	%28),	kente
uyum	 sağlama	 (Mtatsminda	 %24,1	 -	 Nadzaladevi	 %26,2)	 ve	 barınma	 (Mtatsminda	 %16,9	 -
Nadzaladevi	%19,2)	yer	almaktadır.

5.3  Mekân, Kent Kimliği, Kentlilik Algısı ve Aidiyet 

Kent	yaşamı	 insan	psikolojisini	ve	bilinç	düzeyini	derinden	etkilemektedir	(Simmel,	1903).	Ancak	
Wirth’in	(2002:	16-18)	ifade	ettiği	üzere,	bir	kentte	yaşamak	kentli	olma	anlamına	gelmemektedir.	
Bunun	 yanı	 sıra,	 kent	 kültürünün	 ve	 oturulan	 yerin	 benimsenmesi,	 kente	 özgü	 yaşam	 biçimiyle	
yaşanması	 veya	 kent	 toplumunun	 sosyalleşmesi	 gibi	 göstergeler	 kentli	 olmanın	 temelini	
oluşturmaktadır.	 Kentli	 olmanın	 ve	 kent	 kimliğinin	 kazanılmasında,	 kentte	 ikamet	 etme	 süreci	
önemli	etmenler	arasındadır.	Örneklem	gruplarına	bakıldığında	(Nadzaladevi	%32,2	-	Mtatsminda	
%35,8)	 göçmenlerin	 genellikle	 6	 ile	 15	 yıl	 arasında	 Tiflis’te	 yaşadığı	 görülmüştür.	Kentli,	 doğma	
büyüme	kentli	olandır	ifadesine	ise	her	iki	semtte	katılımcıların	büyük	kısmı	kesinlikle	katılmamıştır	
(Mtatsminda	%64,8	 -	Nadzaladevi	%65,3	 ).	Öte	yandan,	kendini	kentli	hisseden	kentlidir	 ifadesine	
(Mtatsminda	 %35,6	 -	 Nadzaladevi	 %30,4)	 katılımcıların	 çoğu	 kesinlikle	 katılmıştır.	 Dolayısıyla	
katılımcılara	göre,	kentli	olmak	öncelikle	katılımcıları	ruhsal	durumu	ve	tutumlarıyla	ölçülebilirdir	
ve	kentte	doğmak,	büyümek	ve	oturmakla	ilgili	değildir.	Buna	ilişkin,	elde	edilen	bulgular	Tiflis’te	
doğma	 ile	 kendini	 kentli	 olarak	 hissetme	 arasında	 anlamlı	 bir	 ilişki	 olduğunu	 göstermektedir	
(X2=149,210,	p=0,000). 

Tablo 2.	Kentlilik	Bilinci	
Mtatsminda	

Semti	
Nadzaladevi	

Semti	
Kendinizi Kentli Olarak 
Görüyor musunuz? %	 %	

Evet	 83,6	 73,6	
Hayır	 16,4	 26,4	

Verilere	göre,	katılımcıların	çoğu	(Mtatsminda	%83,6	-	Nadzaladevi	%73,6)	kendisini	kentli	olarak	
görmüştür	(Tablo	2).	Ayrıca	daha	önce	başka	yerde	oturup	sonra	Tiflis’e	göç	eden	364	bireyden	213’ü	
kendisini	kentli	olarak	hissettiğini	ifade	etmiştir.	Ancak	Nadzaladevi	semtinde	Mtatsminda’dan	farklı	
olarak	bu	oran	biraz	düşüktür.	Buna	ilişkin,	Tiflis’e	göç	edenlerin	kendilerini	kentli	olarak	hissetmesi	
ile	kentte	ikamet	süresi	arasında	istatistiki	olarak	bir	ilişkisi	olacağı	öngörülmüştür	(H1)	ama	Ki-kare	
analizine	(X2	=9,693;	p=0,084>0,005,	Cramer’s	V=0,163)	göre	bu	varsayım	doğrulanmamıştır.	

Kentli	kimliğinin	kazanılmasında,	kent	sakinlerinin	oturduğu	mahallelerin	tanınması	ve	sosyal/siyasi	
konularda	 aktif	 olması	 da	 önemlidir.	Mahallenizi	 iyi	 tanıyor	 musunuz?	 ifadesine,	 her	 iki	 semtten	
örneklem	 gruplarının	 çoğu	 (Mtatsminda	%84,4	 -	 Nadzaladevi	 %74,9)	 olumlu	 yanıtlar	 vermiştir.	
Mahalle	 sorunlarının	 çözümüne	 katılıyor	 musunuz?	 sorusuna	 her	 iki	 semtten	 çok	 az	 katılımcı	
(Mtatsminda	%20	-	Nadzaladevi	%26)		olumlu	cevap	vermiştir.	Dolayısıyla	bu	verilere	göre,	her	iki	
semtte	katılımcıların	sosyal	olarak	aktif	olmadıkları	tespit	edilmiştir.	
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Mtatsminda	
Semti	

Nadzaladevi	
Semti	

Oturduğunuz Mahalleye Ait 
Hissediyor musunuz? %	 %	

Evet	 91,2 73,1	
Hayır	 8,8	 26,9	

Katılımcılara	 kendilerini	 kente	 ait	 hissedip	 hissetmedikleri	 sorusuna	 birbirlerinden	 farklı	 cevaplar	
vermişlerdir.	 Buna	 göre	 Mtatsminda	 semtinde	 katılımcıların	 %91,2’si	 ve	 Nadzaladevi	 semtinde	
%73,1’i	oturduğu	mahalleye	kendisini	ait	hissettiğini	 ifade	etmiştir	 (Tablo	3).	Aidiyet	duygusunun	
oluşturmasında	mekân	deneyimi	önemlidir.	Bundan	yola	çıkarak,	kentin	farklı	mekânsal	örüntülere	
sahip	olması,	farklı	aidiyet	hissinin	oluşturmasının	sebebi	olabilmektedir	(Ercoşkun	vd.,	2016:	7).	

Oturulan	semtlerde,	bireylerin	aidiyet	duygusu	ile	komşuluk	ilişkileri	arasında	olumlu	bir	bağ	olduğu	
varsayılmıştır:	H1	-	Yaşadığı	semtte	komşuluk	ilişkileri	iyi	olan	bireylerin	kendini	yaşadığı	yere	ait	
hissetme	 oranı	 yüksektir.	 Yapılan	 Ki-kare	 test	 sonuçlarından	 yola	 çıkarak,	 (X2=50,431,	 p=0,000)	
mahalleye	aidiyet	duygusu	ile	komşuluk	ilişkisi	arasında	anlamlı	ilişki	bulunmuştur.		

5.4  Kentleşme ve Kentsel Sorunlar 

Kentleşme	ekonomik,	siyasi	ve	sosyal	dönüşümleri	 içeren	bir	süreç	olarak	tanımlanabilir.	Tiflis’te	
kentleşme	 sürecinin	 başlaması,	 ekonomik	 ve	 toplumsal	 anlamda	 hem	 pozitif	 hem	 de	 negatif	
değişimlere	yol	açmıştır.	Negatif	bir	açıdan	bakılırsa,	kentleşme	sonucunda	kentsel	 sorunların	da	
ortaya	 çıkmaya	 başladığı	 görülmüştür.	 Bu	 nedenle	 kentsel	 sorunları	 ortaya	 çıkaran	 nedenler	 bu	
araştırma	kapsamında	ele	alınmıştır.	

5.4.1  Yasadışı İnşaat Sorunu 

Yasadışı	(kaçak-ruhsatsız)	inşaat,	herhangi	bir	kentsel	planlama	çerçevesinin	dışında	yasal	yollara	
başvurmadan	 yapılan	 inşaatlardır.	 Bu	 tür	 inşaatların	 başlangıcı	 Sovyetler	 Birliği	 dönemine	
dayanmaktadır.	1990’lı	yıllardan	itibaren	Gürcistan’da	kamu	mülkiyetinde	özelleştirme	politikasının	
başlamasıyla	evlerde	ve	apartmanlarda	kaçak	inşaatlar	yapılmaya	başlandığı	görülmektedir	(Şekil	
2).	 Bunun	 sonucunda	 Tiflis’te	 yoğunlaşan	 yasadışı	 inşaatlarla	 kentin	 estetik	 yönü	 oldukça	
bozulmuştur.	 Katılımcılara	 mahallelerinde	 kaçak-ruhsatsız	 inşaatların	 yapılıp	 yapılmadığı	
sorulduğunda,	 semtlere	 göre	 farklı	 cevaplar	 ortaya	 çıkmıştır.	 Katılımcıların	 %65,1’isine	 göre,	
Nadzaladevi’de	 yasadışı	 inşaatlar	 yapılmaktadır.	 Mtatsminda’da	 katılımcıların	 %26,4’ü	 yasadışı	
inşaatların	bulunduğunu	ifade	etmiştir.	Mtatsminda’dan	farklı	olarak	Nadzaladevi	semtinde,	kaçak-	
ruhsatsız	 inşaatlardan	 en	 yaygını	 yasadışı	 yapılar	 olarak	 saptanmıştır.	 Ancak	 yasadışı	 balkonlar	
(Loggialar)	ve	garajlar	belli	bir	oranda	her	iki	semtte	bulunmaktadır.	Buna	göre,	katılımcıların	çok	az	
kısmı	 yasadışı	 inşaatlardan	 kaynaklanabilecek	 tehlikelerin	 farkında	 oldukları	 anlaşılmaktadır.	
Nadzaladevi	semtinde,	katılımcıların	sadece	%8’i	tehlikenin	tamamen	farkında	iken	Mtatsminda’da	
ise	%30,8’i	oranıyla	 insanlar	 tehditlere	karşı	daha	bilinçli	davranışlar	göstermektedir.	Dolayısıyla	
Mtatsminda	semtinde	yasadışı	 inşaatların	az	bulunmasının	nedeni,	 insanların	bu	 tür	 inşaatlardan	
gelen	tehlikelerin	tamamen	farkında	olmasından	kaynaklanmaktadır	(H1).	Ki-kare	test	sonuçlarına	
(X2=17,095,	 p=0,002)	 göre,	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 bir	 ilişki	 çıkmıştır	 ve	 bu	 varsayım	
doğrulanmıştır.	

Tablo 3. Aidiyet 
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Şekil	2.	Tiflis,	Saburtalo	Semti,	5	Katlı	Evin	Çok	Katlı	Eve	Dönüştürülmesi	

(Salukvadze	ve	Assche,	2022)	

5.4.2 	Eski	ve	Hasarlı	Bina	Sorunu	

Eski	 ve	 hasarlı	 binalar,	 Tiflis’in	 tarihi	 ve	 eski	 semtlerinde	 oldukça	 önemli	 sorunlar	 arasında	 yer	
almaktadır	 (Şekil	 3).	 Bu	 sorunların	 özellikle	 Mtatsminda	 semtinde	 yaşandığı	 ve	 gittikçe	 eskimiş	
evlerin	sayısının	arttığı	ortaya	çıkmıştır.	Sorun	kapsamlı	olması	nedeniyle	belediyenin	imkanlarıyla	
bu	 problemin	 kısa	 zamanda	 çözülmesi	 epeyce	 zordur.	 Tiflis	 Belediyesi’nin	 her	 aileye	 güvenli	
binalarda	yaşama	fırsatını	sunamamasından	dolayı	kent	sakinleri	hasarlı	binalarda	ve	apartmanlarda	
oturmaya	devam	etmektedir.	

Tiflis	Belediyesi’nin	resmi	kayıtlarına	göre,	kentte	10.000	tane	hasar	görmüş	bina/ev	bulunmaktadır	
(Tiflis	Belediyesi,	2022).	Ancak	eskimiş	binalar	hakkında	erişilebilecek	bir	verinin	bulunmamasından	
dolayı	bu	rakamlar	daha	da	artabilir.	Araştırma	verilerine	dayanılarak,	mahalledeki	evlerin	yaşam	
koşulları	 incelendiğinde	farklılıklar	saptanmıştır.	Nadzaladevi	semtinde	katılımcıların	sadece	%8’i	
mahallesindeki	 evlerin	 yaşam	 koşullarına	 uygun	 olmamasına	 kesinlikle	 katılmadıkları	 ve	%16,9’u	
katıldıkları	 yanıtını	 vermiştir.	Mtatsminda	 semtinde	 ise	 resim	 daha	 farklıdır.	 Katılımcıların	 çoğu,	
mahallesindeki	 evleri	 yaşam	 koşullarına	 uygun	 görmemektedir	 (kesinlikle	 katılmıyorum	 %18,8;	
katılmıyorum	%22,8).	Bunun	dışında	her	iki	semtte	binaların	yıkılma	riski	yüksek	görünmektedir.	
Ancak	bu	rakamlar	Mtatsminda	semtinde	daha	yüksektir.	Bunun	nedeni	Mtatsminda	semtinin	daha	
eski	 bir	 semt	 olması	 ve	 oradaki	 binaların	 çoğunun	 100	 ya	 da	 200	 sene	 önce	 inşa	 edilmesinden	
kaynaklanabilir.	Nadzaladevi’de	bulunan	binaların	çoğu	ise	Sovyet	döneminde	inşa	edilmiştir.	
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Şekil 3.	Tiflis, Mtatsminda	Semti,	Hasar	Görmüş	Ev	(Fotoğraf	yazar	tarafından	çekilmiştir,	2022)	

5.4.3  Kentsel Altyapı Sorunları 

Kentleşme	 süreci	 incelenirken,	 kentin	mekânsal	planlaması	 son	derecede	önemlidir.	Gürcistan’da	
1990’lı	 yıllarda	 başlayan	 sosyo-ekonomik	 krizden	 sonra,	 Tiflis’te	 toplu	 taşıma	 sistemi	 tamamen	
değiştirilmiştir.	 Tramvay	 ve	 troleybüs	 hatları	 tamamen	 iptal	 edilmiştir	 ve	 ulaşımın	 yükü	 sadece	
otobüs,	metro	ve	dolmuşlara	verilmiştir.	Son	30	yılda	Tiflis’te	özel	araçlar	çoğalmaktadır	(Şekil	4).	
Özel	araçların	yoğunlaşması	trafik,	otopark,	hava	ve	gürültü	kirliliği	gibi	sorunların	ortaya	çıkmasına	
neden	olmuştur.	Mtatsminda	semtinde	en	sık	kullanılan	araç	(%27,6)	özel	araba	iken	Nadzaladevi’de	
metrodur	(%31,1)	(Tablo	4).	Buna	ilişkin	Gürcistan	kültüründe	arabanın	bir	araç	işlevinden	ziyade	
bağımsızlık,	 özgürlük	 rahatlık	 ve	 güvenlik	 anlamını	 taşıdığının	 altı	 çizilmelidir.	 Trafik	 ve	 otopark	
sorunu	 nedeniyle	 bisiklet	 kullananların	 (Mtatsminda	 %0,8	 -	 Nadzaladevi	 %0,7)	 sayısı	 çok	 azdır	
(Tiflis’te	Sürdürülebilir	Kentsel	Ulaşım	Stratejisi,		2015:	12-36)	(Şekil	5).	

Tablo 4.	Ulaşım	Sorunları	
Mtatsminda	

Semti	
Nadzaladevi	

Semti	
Mahallemde Otopark Sorunu Yoktur %	 %	
Kesinlikle	Katılmıyorum	
Katılmıyorum	
Kararsızım	
Katılıyorum	
Kesinlikle	Katılıyorum		

30,8	
22,8	
0,4	
14,4	
31,6	

18	
28,9	
4,2	
22,4	
26,4	

Mahallemde Trafik Sorunu Yoktur 
Kesinlikle	Katılmıyorum	
Katılmıyorum	
Kararsızım	
Katılıyorum	
Kesinlikle	Katılıyorum	

25,2	
26,8	
0,8	
14,4	
32,8	

18,9	
30,7	
3,6	
22,9	
24	
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Şekil 4.	Tiflis’te	Trafik	(TV	Pirveli’nin	Facebook	Sayfası,	2022)	

Şekil 5.	Tiflis’te	Şahsi	Araçlar	Tarafından	İşgal	Edilen	Kaldırımlar	(TV	Pirveli’nin	Facebook	Sayfası,	
2022)	

Mahallem	yeterli	düzeyde	altyapıya	sahiptir	ifadesine	Nadzaladevi’de	katılımcıların	%12,4’ü	kesinlikle	
katılmıyorum,	 %40,4’ü	 katılmıyorum	 ve	 Mtatsminda	 semtinde	 katılımcıların	 %22,8’i	 kesinlikle	
katılmıyorum,	 %37,2’si	 katılmıyorum	 yanıtını	 vermiştir	 (Tablo	 5).	 Ayrıca	 Nadzaladevi	 semtinde	
katılımcıların	 yarısı	 ve	 Mtatsminda	 semtinde	 katılımcıların	 yarısından	 fazlası	 mahallesindeki	
kaldırım	 ve	 yol	 kaplamalarının	 çağdaş	 yaşam	 düzeyine	 uygun	 olmadığını	 belirtmiştir.	 Verilere	
dayanarak	her	 iki	semtte,	 trafik	sorunu	yüksek	düzeyde	görülmektedir.	Ayrıca	trafik	sorunlarının	
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artması	 bağlamında	 gürültü	 kirliliği	 sorunu	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Nadzaladevi’den	 (%46,9)	 farklı	
olarak,	 Mtatsminda	 semtinde	 (%53,6)	 katılımcıların	 çoğu	 otopark	 sorunundan	 şikâyet	 etmiştir	
(Tablo	4).	Sonuç	olarak	Tiflis’in	ulaşım	sisteminin	talebi	karşılayamadığı	ifade	edilebilir.	

Tablo 5.	Altyapı	Sorunları	
Mtatsminda	

Semti	
Nadzaladevi	

Semti	
Mahallem Yeterli Düzeyde 
Altyapıya Sahiptir %	 %	

Kesinlikle	Katılmıyorum	
Katılmıyorum	
Kararsızım	
Katılıyorum	
Kesinlikle	Katılıyorum		

22,8	
37,2	
1,6	
22,8	
15,6	

12,4	
40,4	
4,7	
23,8	
18,7	

Mahallemdeki Su ve 
Kanalizasyon Sistemi 
Düzgün Çalışmaktadır 

%	 %	

Kesinlikle	Katılmıyorum	
Katılmıyorum	
Kararsızım	
Katılıyorum	
Kesinlikle	Katılıyorum	

12,8	
22,4	
1,6	
22,8	
40,	

8,7	
20,7	
4,7	
30,3	
34,7	

Katılımcıların	 yarısından	 fazlası	 su	 ve	 kanalizasyon	 sistemlerinin	 düzgün	 olduğunu	 belirtmiştir.	
Mahallemdeki	 su	 ve	 kanalizasyon	 sistemi	 düzgün	 çalışmaktadır	 ifadesine	 Mtatsminda	 semtinde	
katılımcıların	%12,8’i	kesinlikle	 katılmıyorum	 ve	%22,4’ü	katılmıyorum,	Nadzaladevi	 semtinde	 ise	
%8,7’i	kesinlikle	katılmıyorum	ve	%20,7	katılmıyorum	cevabını	vermiştir	(Tablo	5).	Her	iki	semtin	
engelliler	için	gerekli	altyapıya	sahip	olmadığı	anlaşılmaktadır.	Mtatsminda	semtinde	katılımcıların	
%62,4’ü	ve	Nadzaladevi	semtinde	%66,9’u	engellilere	uygun	altyapıya	sahip	olmayan	bir	mahallede	
oturduklarını	 ifade	 etmişlerdir.	 Son	 olarak,	 verilerden	 hareketle	 her	 iki	 semtte	 kent	 sakinlerinin	
belediye	hizmetlerinden	memnun	olmadıkları	görülmüştür.	

5.4.4  Çevre Sorunları 

En	belirgin	çevre	sorunu	hava	kirliliği	olarak	saptanmıştır.	Ancak	burada	da	semtler	arasında	bir	
farklılaşma	 söz	 konusudur.	 Mtatsminda’ya	 (kesinlikle	 katılıyorum	 %34,	 katılıyorum	%26)	 göre,	
Nadzaladevi’de	 (kesinlikle	 katılıyorum	 %59,8,	 katılıyorum	 %14,9)	 hava	 kirliliği	 sorunun	 akut	 bir	
problem	olduğu	sonucuna	ulaşılmıştır.	Ketenoğlu	(2015:	63)	kentlerdeki	hava	kirliliği	problemini,	
gökdelenler	ve	büyük	binaların	rüzgâr	esintilerine	engel	olması	ve	sıcak	hava	etkisinin	oluşmasıyla	
ilişkilendirir.	Dolaysıyla	semtlere	göre,	farklı	verilerin	ortaya	çıkması	semtlerin	fiziki	mekânlarından	
kaynaklandığı	ifade	edilebilir.	Daha	önce	belirtildiği	üzere,	Nadzaladevi	semtinde	yüksek	apartman	
konut	tipi	yoğunlaşırken	Mtatsminda’da	ortak	avlulu	3-4	katlı	evler	bulunmaktadır.	Nadazaladevi’de	
ise	Mtatatsminda’dan	daha	 fazla	 fabrika,	demir	yolu	ve	 tren	 istasyonu	vardır.	 Su	ve	 toprak	 çevre	
sorununun	ise	her	iki	semtte	az	yaşandığı	saptanmıştır.	

Günümüzde	yaşanan	hızlı	ve	çarpık	kentleşme,	doğal	ekosistem	dengesinin	bozulmasını	ve	çeşitli	
çevre	 sorunlarının	 ortaya	 çıkmasını	 beraberinde	 getirmiştir.	 Ancak	 görüldüğü	 gibi,	modern	 kent	
ekosistemi	yüksek	binalar,	 kara	ve	demir	yolları,	 internet	ve	elektrik	hatları	 gibi	 yapıların	hakim	
olduğu	 bir	 yere	 dönüşmüştür.	 Ketenoğlu	 (2015:	 12)	 bu	 durumu	 tekno	 ekosistem	 kavramıyla	
açıklamaktadır.	Tekno	ekosistemler	çevrenin	doğal	ortamı	işgal	edip	onun	yerine	yapay	bir	ekosistem	
(binalar,	 yollar,	 fabrikalar)	 oluşturulmasını	 sağlamaktadır.	 Bunun	 sonucunda,	 kentin	 yeşil-açık	
alanları,	dinleme,	 spor	ve	eğlenme	mekânları	 azalmaya	başlamıştır.	Dünyada	 farklı	 kentlerde	kişi	
başına	düşen	kentsel	yeşil	alan	için	özel	bir	limit	belirlenmiştir.	Ancak	kentin	büyüklüğüne	göre	bu	
alanların	 da	 artırması	 gerekmektedir.	 Genel	 olarak	 kentlerde	 kişi	 başına	 düşen	 yeşil	 alanın	
büyüklüğü	 ortalama	 4	 ila	 5	 m2	 civarında	 kabul	 edilmektedir	 (Doğanay,	 2019:	 177).	 Yaşanan	
mahallerdeki	rekreasyon	alanlarının	(park,	spor	alanı,	çocuk	oyun	alanı	vs.)	yeterli	olup	olmadığına	
bakıldığında,	 semtler	 arasında	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 bir	 farklılık	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	
Nadzaladevi	 semtinde	 (kesinlikle	 katılmıyorum	 %24,9,	 katılmıyorum	 %37,6)	 Mtatsminda’ya	
(kesinlikle	katılmıyorum	%15,6,	katılmıyorum	%30)	kıyasla	daha	az	 rekreasyon	(park,	 spor	çocuk	
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oyun	alanı	vs.)	alanı	bulunduğu	saptanmıştır.	Rekreasyon	alanları	arasında	Mtatsminda	semtinde	
(%25,2)	 en	 yaygın	 olan	 küçük	 parklar	 iken	 Nadzalaedvi’de	 ise	 (%18)	 yeşil	 alanlar	 olarak	
saptanmıştır.	

5.4.5  Kent Güvenliği ve Asayiş Sorunu 

Günümüzde	 kent	 araştırmalarında	 kentsel	 sorunlar	 içinden	 güvensizlik	 hissi	 ve	 suç	 gibi	
kavramlarının	 tartışılması	 son	derecede	 önemlidir	 (Yavuz,	 2019:	 28-52).	 Güvensizlik	 hissi	 sosyal	
bilimlerde	suç	mağduriyeti	korkusu	olarak	da	kavramsallaştırılmaktadır.	Asabaşvili’ye	(2018:	414-
420) göre,	suç	korkusu	kent	sakinlerinin	kendilerini	kentin	belirli	bir	alanının	duvarlarla,	güvenlik
kameralarıyla,	uzak	mesafelerle	veya	büyük	kapılarla,	gönüllü	olarak	toplumdan	ötekileştirerek	izole
etmelerini	beraberinde	getirmektedir.	Buna	ilişkin	Neuman	(1973:	45),	insanın	güvenli	olma	hissi	ile
komşuluk	ilişkilerinin	bütünleşmesi	arasında	ilişki	olduğunu	varsaymaktadır	ve	komşuluk	ilişkileri,
doğal	bir	polis	gücü	olarak	tanımlanmıştır.	Mahallem	yeterli	kadar	güvenilirdir	ifadesine,	örneklem
gruplarına	 göre,	 Mtatsminda	 da	 katılımcıların	 %58,4’u	 ve	 Nadzaladevi’de	 %43,3’ü	 kesinlikle
katıldıklarını	belirtmişlerdir.	Giddens	(1998:	33-36),	komşu	ile	güven	kavramlarını	eşdeğer	olarak
görmektedir.	 Bundan	 yola	 çıkarak,	 örneklem	 gruplarda,	 oturulan	mahallenin	 güvenilir	 olması	 ile
komşularla	 iyi	 bir	 ilişki	 olması	 arasında	 bir	 bağ	 olup	 olmadığını	 öğrenmek	 için	 Ki-kare	 Analizi
Fisher’s	Exact	Testi	yapılmıştır	(Fisher’s	Exact	Test	Değeri	20,363,	(Ecaxt	Sign.	(2	sided))	=	0,000).
Elde	edilen	sonuçlara	göre,	bu	varsayım	doğrulanmıştır.	Ayrıca	etki	boyutunu	ölçmek	için	Phi	and
Cramer’s	 V	 istatistik	 test	 kullanılmıştır.	 Elde	 edilen	 rakam	 (Phi=0.199)	 varsayımdaki	 ilişkinin	 az
olduğunu	ifade	etmiştir.	Modern	çağda	hızlı	nüfus	artışının	yaşandığı	kentlerde	güvenlik	sorunu	her
zaman	önemli	olmuştur.	İnsanlar	kentte	yerleşim	yerini	belirlerken	muhitin	güvenli	olup	olmadığına
dikkat	 etmektedirler	 (Kaçkaçişvili,	 2014:	 4).	 Sonuç	 olarak,	 bu	 verilere	 ve	 literatüre	 dayanarak
mahallede	komşuluk	ilişkileri	iyi	olduğu	takdirde	insanlar	kendilerini	daha	güvenli	hissetmektedir.
Son	olarak,	sağlık	(Mtatsminda	%50	-	Nadzaladevi	%36,4)	ve	eğitim	(Mtatsminda	%48	-	Nadzaladevi
%36,2)	hizmetlerine	gelince,	Nadzaladevi	semtinden	farklı	olarak	Mtatsminda	semtinde	katılımcılar
bu	hizmetlerin	yeterli	olduğunu	belirtmiştir.	Eğlence	ve	dinleme	mekânlarının	(Mtatsminda	%41,6	-
Nadzaladevi	%12,2)	her	iki	semtte	de	yetersiz	olduğu	belirtilmiştir.

5.5  Katılımcıların Kente Karşı Tutumları 

Bireylerin	 yerleşim	 yeri	 tercihini	 yaparken	 dikkat	 ettiği	 hususlardan	 birisi,	 o	 mekânın	 nasıl	
algılandığına	ilişkindir.	Katılımcıların	yaşadığı	mekâna	ilişkin	düşünceleri	bağlamında,	oturduğunuz	
mahallede	kendinizi	nasıl	hissediyorsunuz?	sorusuna	her	iki	semtteki	katılımcıların	neredeyse	tamamı	
olumlu	düzeyde	cevap	vermiştir.	Mtatsminda’da	görüşülenlerin	yaşadıkları	mahalleye	ilişkin	%26’ı	
özgür,	%24,8’i	rahat	ve	%12,8’i	mutlu,	Nadzaladevi’de	ise	katılımcıların	%17,1’i	özgür,	%15,1’i	rahat	
ve	%12,9’u	 ekonomik	 hissettiğini	 ifade	 etmiştir.	 Öte	 yandan	Mtatsminda	 kentinden	 farklı	 olarak	
Nadzaladevi’de	katılımcıların	%11,6’sı	kısıtlı	hissetmiştir.	Ayrıca	bu	semtte	kendisi	mutlu	hisseden	
bireylerin	oranı	(%2,4)	azdır.	Bu	anlamda	Nadzaladevi’deki	örneklem	grubunun	önemli	bir	bölümü	
yaşadıkları	 yerlere	 ilgili	 olarak	 kendilerini	 ekonomik	 ve	 kısıtlı	 hissettiklerini	 belirtmişlerdir.	 Bu	
veriler	semt	sakinlerinin	semt	memnuniyetini,	yaşam	kalitesini	ve	algılarını	göstermektedir.	Tiflis	
kenti	denilince	aklınıza	ne	geliyor	sorusuna	Nadzaladevi’de	katılımcıların	%14’ü	memleket,	yaşanılan	
yer	ve	akrabalar,	%14’ü	gelişmekte	olan	kent,	%12,2	‘si	turizm	olarak	yanıt	vermiştir.	Mtatsminda	ise	
katılımcıların	 %18,2	 ‘si	memleket,	 yaşanılan	 yerler	 ve	 akrabalar,	 %15,2’si	 seçkinci	 yaşam	 tarzı	 -	
kültürel	 seviye,	 %12,8’i	modern	 kent	 olarak	 cevap	 vermişlerdir.	 Sonuçlarına	 göre	 her	 iki	 semtte	
farklılık	 olduğu	 bulgulanmıştır.	 Mtatsminda’da	 katılımcılar	 kenti	 daha	 modern	 ve	 daha	 seçkinci	
yaşam	 tarzını	 sahip	 olarak	 görürken,	 Nadzaladevi’de	 katılımcılar	 gelişmekte	 olan	 kent	 şeklinde	
algılamışlardır.	Dolayısıyla	Nadzaladevi’den	Mtatsminda’yı	farklı	kılan	özellikler	katılımcıların	kente	
karşı	tutumları	ile	ilişkili	olduğu	ifade	edilebilir.	

6        Sonuç ve Öneriler 

Sanayileşme	 ile	 ortaya	 çıkan	 kentleşme	 toplumsal	 yapı	 üzerinde	 köklü	değişiklikleri	 beraberinde	
getirmiştir.	Özellikle	20.	yüzyılın	sonlarından	itibaren,	Gürcistan’ın	başkenti	olan	Tiflis’te	meydana	
gelen	hızlı	ve	çarpık	kentleşme	sonucunda	yaşanan	dönüşümler,	bireylerin	yaşam	standartlarını	ve	
şartlarını	değiştirmiştir.	Ortaya	çıkan	neoliberal	politikaların	beraberinde	getirdiği	kentsel	sorunlar	
ise	 oldukça	 görünür	 hale	 gelmiş	 ve	 çeşitli	 eşitsizliklere	 yol	 açmıştır.	 Kentsel	 mekân	 ayrışma	 ve	
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toplanma	mekânları	olarak	semtler-mahalleler-sokaklar	ölçeğinde	ayrışmış	ve	mekânsal	tezahürde	
keskin	farklılıklar	yaratmıştır.	Toplumsal	sorunlar	aynı	zamanda	Tiflis’in	farklı	semtlerinde	sosyo-
ekonomik,	kültürel	ve	tarihsel	yapısına	göre	farklı	kentleşme	süreçlerinin	yaşanmasını	beraberinde	
getirmiştir.	Bu	farklı	dinamikler	göz	önünde	bulundurularak	çalışma	kapsamında	Gürcistan’ın	Tiflis	
kentinin	 iki	 farklı	 Mtatsminda	 ve	 Nadzaladevi	 semtlerinde	 yaşayan	 kent	 sakinlerinin	
deneyimlerinden	hareketle	kentleşme	süreci	ve	kentsel	sorunlar	sosyolojik	bağlamda	incelenmiştir.	
Elde	edilen	verilerden	hareketle,	Gürcistan’daki	siyasi	ve	ekonomik	yönelimlerin	Tiflis’in	kentleşme	
sürecine	 önemli	 etkilerde	 bulunduğu	 anlaşılmaktadır.	 Bunun	 yanı	 sıra	 sosyo-ekonomik	 ve	 siyasi	
nedenlerden	ötürü	Tiflis	yoğun	göç	almış	ve	Tiflis	kentinin	hâkim	kültürü	zayıflatmış	ve	melez	bir	
kültürün	oluşturmasına	yol	açılmıştır.	Sosyal	hareketliliğin	sonucunda	bireyselliğin	ve	yüzeyselliğin	
egemen	olduğu	kent	kültüründe,	kentlilik	bilinci	veya	kente	aidiyet	duygusunun	kazanılması	oldukça	
karmaşık	 hale	 gelmiştir.	 Ancak	 Tiflis’te	 kırsal	 gelenekten	 temellerini	 alan	 toplulukçu	 anlayışın	
yansımalarının	bulunması	kentlilik	bilincinin	ve	kent	aidiyetinin	oluşturmasını	kolaylaştırmaktadır.	
Bu	sebeple,	var	olan	komşuluk	ilişkileri	bireyin	yalnızlaşmasına	engel	olmakta	ve	bir	güvenlik	hissi	
yaratmaktadır.	Tiflis’te	 toplumsal	 ilişkileri	hala	kolektif	 bilinçle	mekanik	dayanışma	çerçevesinde	
sürdürüldüğü	 güçlü	 bir	 sosyal	 kontrolün	 bulunduğu,	 kentte	 kırsal	 alana	 ait	 birincil	 ilişkilerin	
yaşandığı	görülmektedir.	

Kentleşmeyle	birlikte	modern	yapılarla	geleneksel	yapıların	kent	mekânında	bir	arada	yer	alması	
çeşitli	 kentsel	 sorunların	 ortaya	 çıkmasına	 neden	 olmuştur.	 Burada	 belirtilmesi	 gereken	
hususlardan	 birisi	 Tiflis’in	 kentsel	 sorunlarının	 derinlerinde	 bulunan	 tarihsel	 etkenlerdir.	
1990’lı	 yıllardan	 itibaren	 yaşanan	 ekonomik	 ve	 siyasi	 krizlerin	 ardından,	 ülkenin	 serbest	 piyasa	
ekonomisine	 geçmesi	 ve	 özelleştirme	 politikalarının	 başlaması	 Tiflis	 kenti	 üzerine	 büyük	 etki	
yaratmıştır.	 Kent	 planlaması	 olmayan	Tiflis’te	 20.	 yüzyılın	 başlarından	 itibaren	 yasadışı	 inşaatlar	
artmış,	 trafik	ve	hava	kirliliği	gibi	sorunlar	 belirgin	 hale	 gelmiştir.	 Plansız	 kentleşme,	 yeşil	 ve	
açık	 alanların	 azalmasını	 ve	 kent	 peyzajının	 tamamen	 değişmesini	 beraberinde	 getirmiştir.	
Ayrıca	 yoğun	 ve	 yasadışı	 inşaatlardan	 gelen	 tehditlerin	 insanlar	 tarafından	 algılanmadığı	
görülmektedir.	 Otopark	 alanlarının,	 yaya	 ve	bisiklet	 yollarının	 yeterli	 olmaması	 kentin	 trafik	
sorunlarını	 daha	 da	 derinleştirmiştir.	 Kentsel	 sorunlar	 arasında	 ayrıca	 sosyal	 tabakalaşmanın	
mekânsal	 boyutta	 görünür	 hale	 gelmesi	 de	 yer	almaktadır.	 Bu	 ayrım	 semtlere	 göre	 yüksek	
ve	 düşük	 kazançlı	 katılımcıların	 yerleşim	 yeri	 tercihlerinde	 görünmüş	 ve	 kent	 mekânında	
göreli	bir	eşitsizliği	kaçınılmaz	kılmıştır.	Belirli	 bir	 kentleşme	 politikası	 ve	 kent	 planı	 olmaması	
Tiflis	 kentinin	 gelişimini	 olumsuz	 yönde	etkilemektedir.	Toplumda	sağlıklı	ilişkilerin	geliştirilmesi	
ve	yaşam	kalitesinin	artması	ancak	doğru	ve	 planlı	 kent	 politikaları	 ile	 gerçekleştirilebilir.	 Elde	
edilen	 bulgular	 ışığında	 çeşitli	 öneriler	geliştirilmiştir.	 Tiflis	 kenti,	 belirli	 bir	 kentsel	 politika	 ve	
kent	 gelişimi	 planına	 göre	 yönetilmelidir.	 Özel	 araba	 sayısının	 azaltması	 ve	 toplu	 taşıma	
araçlarının	 geliştirilmesi	 belediyenin	 öncelikli	 amaçları	 arasında	 olmalıdır.	 Yoğunlaşan	 inşaat	
alanları	kontrol	altına	alınmalı,	yeşil	ve	açık	alanların	sayısı	arttırmalıdır.	
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